
Jiří Ryš je důchodce a žije v Mo-
ravské Ostravě na Nádražní ulici
nedaleko známé těžní věže Jindřiš-
ka. Loni mu bylo sedmdesát let. Je
synem známého parašutisty Fran-
tiška Ryše z Ostravy, kterého za-
tklo gestapo a po nelidském muče-
ní 29. května 1942 nechalo po-
pravit. 

Byl to vlastenec a Sokol, který v ro-
ce 1939 pomáhal mnoha osobám
k útěku do Polska. Syn Jiří vzpomíná:
„On také musel utéct, gestapo mělo
v Ostravě všechno přes své aktivisty
zmapované, věděli o něm.“

Připomíná ovšem, že v pozdějších
životopisech byly chyby, například
o tom, jak jeho otec dobrodružně
gestapu unikl střešním vikýřem a po
stromě dolů. Pravda je prostší: varo-
val ho sochař Ivanský, který pracoval
v kamenosochařství Vávra poblíž res-
taurace Blaník, kde byl František Ryš
zaměstnán jako číšník. 

V Polsku se F. Ryš přihlásil do čes-
koslovenské vojenské jednotky v Kra-
kově a po porážce Polska se dostal
do Sovětského svazu. Tam prošel vý-
cvikem a byl padákem vysazen do
protektorátu. Sovětský výcvik byl zřej-
mě povrchní a bez znalosti situace na
Němci obsazeném území, protože se
parašutisté dopustili hrubých konspi-
račních chyb, především ihned navštívi-
li příbuzné. To se jim tvrdě vymstilo.

F. Ryše zatkli na nádraží při ná-
hodné šťáře. Pátrali po něm půl roku,
zatímco ostatní členy skupiny dopad-
li už za měsíc po seskoku. František
Ryš mezitím uskutečnil několik zá-
škodnických akcí. 

„Když tatínka zatkli, byl jsem se
sestrou umístěn ve skladišti jednoho
zámečnictví v Mariánských Horách,

a tam jsme zůstali asi tři nebo čtyři
dny,“ uvádí Jiří Ryš. 

Pak je čekal převoz na převýchovu
ro „Rajchu“, ale naštěstí to bylo ještě
před heydrichiádou, takže Němci ješ-
tě projevovali jakous takous lidskost.
Ten „Rajch“, čili Německo, bylo neda-
leko – ve Svinově. Tam Jiří Ryš cho-
dil do německé školy.

Jiří Ryš bydlel po válce u příbuz-
ných ve Svinově, sestru si vzala otco-
va příbuzná, když se vrátila z kon-
centráku, kde jí popravili dva syny.
V souvislosti s tímto parašutistickým
oddílem bylo za okupace popraveno
celkem třicet lidí. 

„Po válce jsem nejprve chodil na
gymnázium, poté jsem začal studo-
vat na Vysoké škole báňské, ale ne-
bylo to bez nesnází. Po tatínkovi mně
byl vyplácen důchod, když jsem však
získal stipendium, okamžitě mně za-
stavili jeho výplatu. V roce 1957 do-
konce chtěli, abych jim důchod zpět-
ně vrátil. Dodnes jim dlužím,“ usmívá
se Jiří Ryš. 

Ze stipendia ovšem nešlo žít a tak
byl se školou konec. Jiří Ryš začal
vydělávat a dálkově vystudoval sta-
vební fakultu v Brně. Než odešel do
důchodu, pracoval v ostravském
Stavoprojektu jako statik. „Tatínka
s maminkou mám navždy v srdci
a mysli,“ vzpomíná. 

(na)
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Žijí mezi námi

Starosty našeho obvodu ing.
Miroslava Svozila jsme se zeptali:

Po volbách jste se rozhodli pro
velkou koalici s ČSSD. V opozici
skončila pětice komunistů a po
dvou zástupcích Strany Zele-
ných a SNK-ED. Jste i dnes
s tímto povolebním řešením spo-
kojen?

Určitě ano. Pozice naší koalice je
dána především silou našich man-
dátů. Náš volební výsledek – 44
procent hlasů pro ODS – je vlastně
nejlepším volebním výsledkem ob-
čanských demokratů ve všech
městech nad pět tisíc obyvatel
v kraji. 

Výsledek je cenný i z republiko-
vého hlediska. Srovnáme-li centrál-
ní části statutárních měst, jsme
v republice druzí za Plzní (asi o půl
procenta), lepší než Praha (!), Ústí,
Pardubice i Brno. 

Spolu s ČSSD nyní reprezentu-
jeme 70 procent voličů městského
obvodu a v pětatřicetičlenném za-
stupitelstvu máme dohromady
26 mandátů. Koalice je silná a spo-
lehlivá. Spolupráce se sociální de-
mokracií funguje dobře, a to mj.
i proto, že naše volební programy
měly často podobné cíle. 

Co znamená projekt „Otevřená
radnice“?

Co nejširší
a nejvšest-
rannější ko-
m u n i k a c i
s našimi spo-
l u o b č a n y .
Jsme radnicí,
která je otev-
řená vůči
všem, nikoho
nevyjímaje. Komunikujeme s veřej-
ností v nejrůznějších formách: pro-
střednictvím měsíčníku Centrum, na
našich internetových stránkách
www.moap.cz. Tam najdete aktuali-
ty z našeho městského obvodu, in-
formace o činnosti Úřadu městské-
ho obvodu Moravská Ostrava
a Přívoz, tam např. zveřejňujeme
veškeré odborné posudky k naše-
mu projektu revitalizace Komenské-
ho sadů. 

Další formou jsou besedy s obča-
ny: každé první úterý v měsíci se
s nimi vedení radnice bude scházet
v klubu Atlantik, což je naše zaříze-
ní na ulici Českých legií, pod ná-
zvem „Otevřená radnice Moravské
Ostravy a Přívozu.“ 5. června začí-
náme.

Slovo má…Osudy rodiny parašutisty Františka Ryše 

Jiří Ryš na svého otce nezapomíná.

Číslo měsíce

722
Tolik dotazníků na téma revi-

talizace Komenského sadů bylo
doručeno do 10. května v pí-
semné či elektronické podobě
na Úřad městského obvodu Mo-
ravská Ostrava a Přívoz. 

Na www.moap.cz odpovědělo
53 občanů, písemných dotazní-
ků bylo odevzdáno 669.

Již 1. června 2007 mohou návštěvníci poprvé projít branou nově zrekon-
struovaného venkovního areálu Lázně Moravské Ostrava (Čapkárna), který
získal název Miniakvapark. Můžete se těšit na zcela novou nerezovou bazé-
novou vanu, na různé typy vodních atrakcí, skluzavky, dětská brodítka, prolé-
začky i houpačky, vodopád, lůžka s masážními vodními i vzduchovými tryska-
mi, chrliče, podvodní trysky, lezeckou stěnu apod. Odpočinkové plochy budou
vybaveny lavičkami a lehátky s dřevěným roštem, hradem – pískovištěm, no-
vý povrch dostane hřiště na volejbal. 

Kapacita celého areálu je 2 000 osob. Vodní plocha pro neplavce je 734 m2

a pro plavce 406 m2 – pětadvacítka o šířce 15 metrů.
V samostatném objektu bude sociální zázemí a bufet. Nový areál bude pro-

vozován v měsících květnu až září, bazén bude mít ohřívanou vodu. (r)

Přitom celý projekt zdědilo součas-
né vedení z minulého volebního obdo-
bí. Usnesením rady MOb z listopadu
loňského roku bylo kácení odloženo,
aby se důkladně zjistil faktický stav.

Dosud má vedení obvodu tři po-
sudky. První je od ing. Lubomíra
Rychtara, autora projektu na revitali-
zaci Komenského sadů. Tento archi-
tekt má za sebou například úpravy
zámeckých parků v Hradci nad Mora-
vicí nebo v Raduni. Druhý posudek
vypracovala Agentura ochrany kraji-
ny a přírody v Ostravě, třetí odborný
posudek je od prof. ing. Jaroslava

Machovce, CSc., emeritního profeso-
ra dendrologie a zahradní architektu-
ry na Zahradnické fakultě Mendelovy
zemědělské a lesnické univerzity
v Brně. Dále existuje stanovisko
Odboru životního prostředí Ma-
gistrátu města Ostravy.

Všechna tato stanoviska jsou pro
vykácení stávající čtyřřadé aleje a vý-
sadbu nových stromů. (Posudky jsou
v plném znění na www.moap.cz)

Rozhodnutí o revitalizaci lipové
aleje bude přijato na zastupitelstvu
MOb MOaP dne 12. června.

Pokračování na str. 4

Jindřich Plaza se jmenuje pro-
jekt souboru tří výškových budov,
který má být realizován na místě
nynějšího Hotelového domu Jin-
dřich v Moravské Ostravě na Ná-
dražní ulici.

Dosavadním nájemcům už bylo do-
ručeno oznámení o výpovědích z ná-
jmu. Investorem je společnost RPG
Real Estate, která podala v prvním
květnovém týdnu žádost o demolici
na úřad našeho městského obvodu.

„Rozhodli jsme se část hotelu nechat
otevřenou déle pro ubytování účast-
níků festivalu Colors of Ostrava,“ řekla
paní T. Morisson ze společnosti RPG.

Další harmonogram výstavby je
následující: zahájení stavby na pře-
lomu 2007–2008, dokončení je plá-
nováno na konec roku 2009. 

Projekt počítá kromě tří výškových
budov i s rozšířením stávajícího Bez-
ručova sadu a vybudováním podzem-
ních garáží pro 650 automobilů. Mezi-
národní hotel, který se zde bude na-
cházet, má mít kapacitu cca 120 po-
kojů.

Jako protipól moderní výškové bu-
dovy zůstane zachována ocelová
těžní věž bývalého Dolu Jindřich
i s budovou bývalé strojovny z červe-
ných cihel. (va)

Žádost o demolici Hotelového 
domu Jindřich podána

Prof. ak. soch. Kurt Gebauer, vedou-
cí pedagog ateliéru sochařství vyso-
ké školy uměleckoprůmyslové v Pra-
ze, navštívil Komenského sady.

Odborné posudky doporučují
revitalizaci Komenského sadů

Velmi hlasité reakce vyvolal záměr radnice městského obvodu MOaP pro-
měnit k lepšímu Komenského sady. Součástí tohoto plánu je i revitalizace
čtyřřadé lipové aleje. Mnozí lidé začali protestovat, podepisuje se i petice
proti tomuto záměru.

V loňském roce vstoupilo do re-
gistrovaného partnerství v našem
městském obvodě 25 párů. Letos
to zatím byly tři páry 3 páry, ale do
konce června je přijato 6 žádostí
o vstup do registrovaného  part-
nerství, a to tři mužské a tři ženské
páry. 

Tak, jako jsme v Moravské Ostravě
byli první v republice, protože první re-
gistrované partnerství vzniklo už
1. července loňského roku, tak zřejmě
máme prvenství i ve zrušení partner-
ství soudem. Ve dvou případech se

lesbické páry již rozešly, jejich partner-
ství byla zrušena soudem, což je práv-
ní akt na úrovni rozvodu manželství.

Jen pro srovnání: v roce 2006 je
zapsáno v matriční knize manželství
našeho úřadu Moravská Ostrava
a Přívoz 270 sňatků, z toho bylo
o 31 sňatků uzavřeno před orgány
církve. Znamená to tedy, že počty cír-
kevních sňatků a registrovaných
manželství jsou přibližně na stejné
úrovni, přičemž uzavírat registrovaná
partnerství zákon umožňuje teprve
od poloviny loňského roku. (er)

Další ostravský primát
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KONTAKTY:

Úřad městského obvodu
Moravská Ostrava a Přívoz: 

Na všechny odbory a oddělení se
dovoláte přes centrum spojovacích
služeb, tj. tel. č. 599 444 444 (Po–Pá
ve stanovenou dobu). 
Telefonní číslo na sekretariát
599 442 165, 599 442 164
E-mail: posta@moap.mmo.cz
Webové stránky: www.moap.cz

Úřední deska je v podchodu pod
Frýdlantskými mosty, elektronická
verze na www.moap.cz.

Spisovna úřadu (stavební archiv) –
tel. č. 596 623 230
Úřední doba: Po a St od 8 do 11.30
a od 12.30 do 17 hod., Čt od 8 do
11.30 a od 12.30 do 16 hod.

z městského obvodu Moravská
Ostrava a Přívoz, kteří se dožíva-
jí v měsíci červnu 90 a více let:
Adolf Lindert, Irena Obsadná,
Eliška Adámková, Antonie Adam-
číková, Žofie Kutějová, Anna
Neuwirthová, Ludmila Mišurcová,
Aranka Janatová, Zdenka Haná-
ková, Marie Hlisnikovská.

Blahopřejeme jubilantům

Krátce

■ Díky Petru Jonákovi a Jakubu
Tomešovi bude mít Městský obvod
Moravská Ostrava a Přívoz poprvé
své zástupce v Evropském parla-
mentu mládeže. Rozhodla o tom Ná-
rodní výběrová konference, konaná
ve dnech 26.–29. dubna 2007 v Brně.
Jejím úkolem bylo vybrat dva šesti-
členné týmy, které budou reprezento-
vat Českou republiku na jednom
z mezinárodních zasedáních EPM
v irském Dublinu a v Praze. (Více na
www.moap.cz)

■ Poradna pro oběti násilí, týrání
a zneužívání ELPIS, jejímž zřizo-
vatelem je Slezská diakonie, si
v květnu připomíná pět let své čin-
nosti v Ostravě. 

Pracovníci poradny nabízejí uživa-
telům pomoc při vyřizování sociálních
záležitostí, při zajišťování azylového
ubytování, emoční podporu při dopro-
vodech na policii, k lékaři či k soudu
a zprostředkovávají také kontakty na
jiná pracoviště.

Pomoc a podpora je poskytována
diskrétně, anonymně a bezplatně.
Provozní hodiny: 
Po, St: 8–12 a 13–16 hod.
Út, Čt, Pá: pro objednané
28. října 86, Moravská Ostrava 
(blízko Frýdlantských mostů)
Tel.: 596 615 935
(Více na www.moap.cz)

■ Od 1. března nabízí Centrum pro
zdravotně postižené Moravsko-
slezského kraje zdravotně postiže-
ným osobám zapojení do sociálně
aktivizačních kurzů. Například kurz
zdokonalení jemné motoriky, kde se
formou výroby drobných dekoračních
předmětů rozvíjí manuální zručnost.
Dále: kurz základů práce s počítačem
s cílem zvládnout základní počíta-
čové programy, práce s internetem
a elektronickou poštou, poskytování
sociálního poradenství a osobní asi-
stence. Počítače lze bezplatně využít
k připojení na internet i mimo kurz.

Připravili jsme také kurz angličtiny
pro začátečníky a mírně pokročilé. 

Nabízíme pomoc i při vyhledávání
pracovních příležitostí. 

Dotazy volejte na telefonní čísla:
596 115 318, 774 993 215 nebo na 
e-mail: czp.rady@centrum.cz., od-
povíme zpravidla do 24 hodin.

Centrum pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje, Bieblova
3/2922, Ostrava (naproti hotelového
domu Jindřich), po, st 8–17 hod.,
út, čt 8–15 hod.

Oznámení o nebytových prostorech nabízených k pronájmu
v Městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Správce Adresa nebytového Podlaží Počet Plocha
prostoru místn. m2

Předchozí užívání

LAER, v. o. s. 28. října 106/18 1. NP 1 18,50
Puchmajerova 9 (sklad, archiv) 1. a 2. NP 2 112,10

tel. č.: 596 115 114 Bieblova, místnost 1. NP 1 16,10
v objektu techn.
vybavenosti na p. č.
1428/4 zastavěná 
plocha (dříve garáž, 
není možný příjezd)

Bytasen, spol. s r.o. Na Jízdárně 2895/18 1. NP 2 58,90
28. října 116 (prodejna, kancelář)
tel. č.: 596 618 362

Žádost o pronájem nebytových prostor lze po prohlídce podat u odboru
správy a prodeje majetku, Sokolská 28, 3. patro, dveře č. 311, případně na
podatelně dveře č. 142, 1. patro pravého křídla budovy nové radnice. Bližší
informace a termín pro podání žádosti získáte osobně nebo na tel. č.:
599 442 105. Prohlídku umožní po dohodě správce.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
MĚSTSKÝ OBVOD MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ

Prokešovo nám. 8, 729 29 Ostrava

vyhlašuje výběrové řízení na pronájem bytu:

ulice byt č. vel. plocha min. požadovaná prohlídky dne 
m2 výše nabídky 19. 6.     21. 6.

Spodní 26 3 1+2 49,68 29 063 Kč 9.00     13.00
Hornopolní 26 7 1+1 32,57 19 053 Kč 10.00     14.00

Základní informace:
– zájemce (žadatel) si vyzvedne na odboru správy a prodeje majetku (v budo-

vě úřadu na Sokolské tř. 28, třetí poschodí, kancelář č. 317), nebo prostřed-
nictvím internetu (www.moap.cz), případně při prohlídkách bytů:
• přihlášku s podmínkami
• formulář pro výběrové řízení
• smlouvu o úhradě zálohy na náklady spojené s výběrovým řízením,

– obálku s označením „VŘ na pronájem bytů“, obsahující přihlášku, formulář
a doklad o úhradě zálohy na náklady spojené s výběrovým řízením, žadatel
odevzdá do 27. 6. 2007 do 15.00 hod. do podatelny městského obvodu
(Nová radnice, první poschodí vpravo, dveře č. 142),

– podmínky pronájmu bytu jsou shodné s podmínkami z předchozích výběro-
vých řízení (jsou uvedeny na rubu přihlášky). 

Více informací podá: J. Adamovský, kanc. 317, tel.: 599 444 204, 
P. Kristoforská, kanc. 313, tel.: 599 444 203, www.moap.cz

Prázdninový provoz mateřských škol v městském obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz v roce 2007:

Provoz v červenci Provoz v srpnu

2. 7.–13. 7. MŠO Šafaříkova 9 1. 8.–17. 8. ZŠaMŠO Ostrčilova 1
2. 7.–27. 7. MŠO Lechowiczova 8 1. 8.–24. 8. MŠO Hornická 43A
2. 7.–27. 7. MŠO Na Jízdárně 19a 1. 8.–29. 8. MŠO Varenská 2a

16. 7.–31. 7. MŠO Repinova 19 20. 8.–31. 8. MŠO Blahoslavova 6
20. 8.–31. 8. MŠO Křižíkova 18

Uzavřeny celé prázdniny budou:
MŠO Dvořákova 4, MŠO Poděbradova 19, MŠO Špálova 32

Masarykovo náměstí:
prázdná průchozí ulice

Nejrozsáhlejší rekonstrukce Ma-
sarykova náměstí všech dob se
chýlí ke konci. Nad mnoha souvis-
lostmi, výsledné podobě projektu,
nad příliš hladkou dlažbou (na kte-
ré to bude už při slabém sněhovém
poprašku klouzat), nad chodníky,
umístěním Mariánského sloupu či
značnými finančními náklady lze
diskutovat. 

Ale dosáhne se po rozsáhlé sta-
vební změně hlavního a chtěného
výsledku: aby sem lidé chodili, ni-
koliv jen procházeli. Bude vyspra-
vené náměstí opravdu žít? 

Masarykovo náměstí je přiro-
zeným i historickým centrem celé
Ostravy od jeho založení biskupem
Brunem v polovině 13. století až po
současnost. Vše důležité, od ob-
chodu a sousedského posedávání
u piva, až po slavnosti církevní
a světské se odbývalo především
zde. 

Dělala se tady místní politika, do-
hazovaly sňatky, prodávaly a kupo-
valy domy, pole, rybníky, vtrhávaly
sem armády, povodně i mor, často
všechno najednou. Na náměstí,
kterému se říkalo hlavní, pak neby-
lo k hnutí.

Říká se, že duch místa – genius
loci – nelze jen tak vypudit. Poten-
ciál k tomu, aby náměstí bylo mís-
tem setkávání, samozřejmě je. Po-
dívejme se třeba na Stodolní ulici.
Tam byly před sto lety hospodské
knajpy a nevěstince, dneska se
v této souvislosti mluví o jakémsi fe-
noménu, ale místo prostě přitahuje
určitý druh lidí. To nejde vysvětlit. 

Jenže podobná historická nadča-
sová vazba byla na náměstí zpře-
trhána po válce, kdy se všichni
Ostravané měli přestěhovat do
Nové Ostravy, dnešní Poruby.
Později se začala stará zástavba
bourat, zmizela Velká ulice se zná-
mými „Laubami“, strženy byly domy
na Pivovarské ulici, hloupě byla za-

slepena Zeyerova ulice. Slavná ka-
várna Praha (za monarchie Café
Habsburg), kde se scházeli, herci,
novináři a literáti, přečkala všechny
režimy, ale dokonala až po sameto-
vé revoluci. Zmizela kavárna
Union, která měla svého času ev-
ropskou úroveň. Na náměstí zůsta-
la jediná kavárna a jediný kuřecí
bufet typu „nacpi se, zaplať a vy-
padni“.

V Moravské Ostravě se nikdy pří-
liš nedbalo, co je anebo není pro
náměstí vhodné a důstojné. Byl
sem dokonce jeden čas umístěn trh
na prasata, jeden z největších v Ra-
kousko-Uhersku. Ještě za první re-
publiky bývalo náměstí přeplněno
tržními stánky a přilehlé hospody
jen hlučely. 

Otázkou tedy je: co pro oživení
Masarykova náměstí udělat? Dosa-
vadní zásahy nebyly příliš úspěšné.
Tradiční tržní stánky byly přemístě-
ny do nové tržnice u někdejší Far-
ské zahrady, kde je ale prázdno,
nefunguje to.

Večer je Masarykovo náměstí
zmrtvělé, v neděli ráno tu nepotká-
te živáčka, možná i proto, že tu tře-
ba není v tento čas kde si dát kávu
nebo pivo. 

Dnes jsou na všechno odborníci
a specialisté. Nebylo by vhodné na-
jmout takovou osobu či instituci,
která by magistrátu poradila co pro
oživení náměstí udělat, jaké činnos-
ti a obchody podpořit finančně či
daňovými úlevami? 

Prostor u staré radnice by měli
vyhledávat děti, mládež, rodiny, li-
dé všeobecně. Masarykovo ná-
městí o své společenské a pozitivní
genius loci nepřišlo, je potřeba mu
pomoci. Máte nějaký návrh?
Napište nám ho.

Boleslav Navrátil
bnavratil@seznam.cz

(V minulém měsíci vyšla autorovi
kniha „Ostrava“, která je premiéro-
vou publikací ediční řady Zmizelá
Morava a Slezsko. Více v příloze
Kam v centru.)

Co si o tom myslíte?

Místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslava Němcová
navštívila během své soukromé návštěvy Ostravy radnici městského obvodu
Moravská Ostrava a Přívoz, kde jednala se starostou a místostarosty. Zajímalo ji,
jaké změny zaznamenává centrum města. Při krásném počasí měla možnost si
v doprovodu starosty Miroslava Svozila a ředitelky společnosti IL GROUP Ivety
Kolesárové (uprostřed) prohlédnout moravskoslezskou metropoli z radniční věže.

Záměrem vyhlášení Ceny měst-
ského obvodu Moravská Ostrava
a Přívoz je podpora rozvoje podni-
katelského, spolkového, kulturní-
ho, společenského a sportovního
života v městském obvodě Morav-
ská Ostrava a Přívoz.

Cena MOb může být udělena jed-
nomu, dvěma nebo třem pořadate-
lům – organizátorům (fyzické nebo
právnické osobě), výjimečné akci, sé-
rii akcí, určené veřejnosti, a to bez
omezení. Výjimečnost akce konané
v interiérech městského obvodu (sá-
ly, kostely, haly aj.) musí být podlože-
na. Ocenění bude představovat pa-
mětní listinu a symbolický šek s uve-
dením finanční částky za 1. místo
50 000 Kč, za 2. místo 30 000 Kč a za
3. místo 20 000 Kč.

Přihlášku na udělení Ceny MOb mů-
že podat investor nebo pořadatel – or-
ganizátor akce na předepsaném for-
muláři, který musí být vyplněn ve všech
bodech a poslán poštou na adresu:
Odbor sociálních služeb, školství a vy-
užití volného času, Úřad městského
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz,
Prokešovo náměstí 8, 729 29 Ostrava,

nebo podán na
podatelně výše
uvedeného ú-
řadu nejpozdě-
ji 15 dnů před
realizací akce.
Součástí při-
hlášky bude
čestné prohlá-
šení pořadate-
le – organizátora akce, že není dlužní-
kem Statutárního města Ostravy. 

„Budu velmi rád, když se do soutě-
že o Cenu městského obvodu přihlásí
co nejvíce pořadatelů akcí, abychom
v únoru 2008 mohli v hotelu Imperial
na tradičním plese našeho městského
obvodu udělit cenu opravdu těm nej-
lepším,“ řekl místostarosta T. Kuřec.

Bližší informace: Odbor sociálních
služeb, školství a využití volného času,
Darja Saidoková telefon: 599 444 284,
e-mail: saidokova@moap.mmo.cz

Formulář přihlášky ke stažení
a úplné znění Statutu Ceny MOb
MOaP je na www.moap.cz. K vyzved-
nutí osobně na adrese Prokešovo
nám. 8, Moravská Ostrava, kanc. č.
211, Darja Saidoková. (šl)

Ceny MOb Moravská Ostrava
a Přívoz na rok 2007

Masarykovo náměstí ve 20. letech minulého století: opravdové centrum města
Ostravy.

Místostarosta MOb
Tomáš Kuřec.



Ladislav Jodlovski (ODS)
Vzhledem ke

své profesi pro-
gramátora a ja-
ko předseda
komise pro IT
technologie se
chci zejména
zaměřit na u-
snadnění a roz-
šíření možností

komunikace mezi úřadem a občany.
Věřím, že jedním ze správných řešení
je posílení možností komunikace s úřa-
dem prostřednictvím internetu, který
se stal nejmasivnějším komunikačním
médiem, ale samozřejmě se nejedná
o možnost jedinou.

V oblasti dopravy se chci zaměřit
zejména na zlepšení statické dopravy
(parkování) na území našeho obvodu.
Myslím si ale, že by ke zvyšování po-
čtu parkovacích míst nemělo kromě
výjimečných případů docházet na úkor
veřejné zeleně, bez které si tvář cent-
ra nedovedu představit.

V neposlední řadě se hodlám zamě-
řit na problematiku drobné kriminality,
zejména pak kapesních krádeží a sp-
rejerství. Myslím, že jedním z řešení je
posílení spolupráce úřadu s městskou
policií a zvýšení počtu kamerových
systémů na území našeho obvodu.

Ladislav Jodlovski (nar. 1973, svo-
bodný, bezdětný). Vystudoval gym-
názium Slezská Ostrava. V součas-
nosti je studentem třetího ročníku
oboru informatika a výpočetní tech-
nika na Vysoké škole báňské-TU.
V letech 1991–1995 byl zaměst-
nancem Úřadu městského obvodu
Moravská Ostrava a Přívoz. Od ro-
ku 1996 je zaměstnancem společ-
nosti Unibase Software s.r.o.

(V květnovém Centru bylo chybně
uvedeno, že Ladislav Jodlovski je za-
stupitelem za ČSSD.)

Ing. Ivo Količ (ČSSD)
Členem o-

becního zastu-
pitelstva jsem
již druhé volební
období a v rám-
ci samosprávy
mimo jiné vyko-
návám funkci
předsedy komi-
se dopravní, dá-
le působím v komisi investiční a ve fi-

nančním výboru. Kromě běžné práce
zastupitele se snažím zejména o koor-
dinaci postupu městského obvodu
MOaP a města Ostravy v otázkách do-
pravní problematiky, k čemuž mi dopo-
máhá práce v komisi dopravy při Radě
města a dále v dozorčí radě KODIS
(koordinátor dopravy). Z těchto orgánů
se snažím získávat informace využitel-
né ku prospěchu našeho městského
obvodu a dále v těchto orgánech aktiv-
ně prosazovat zájmy obvodu MOaP. 

Ne vše se daří podle našich představ
– přemístění bývalého dopravního in-
spektorátu do centra města (budova
Union banky) se výrazně podílí na nárů-
stu dopravní zátěže a poptávce po par-
kovacích kapacitách. Já osobně toto ře-
šení považuji za nevhodné, stejně jako
odbavování kamionů Celní správou pod
Frýdlantskými mosty. 

Obecně zastávám názor, že admi-
nistrativa, která sebou nese velkou do-
pravní zátěž nepatří do centra města.
Tyto dopravní plochy navrhuji využít pro
záchytná parkoviště návštěvníků centra
a občanů obvodu, kteří již dnes mnoh-
dy nemohou svá vozidla zaparkovat
u svého bydliště. S tím úzce souvisí
i hluková zátěž z dopravy, která snižuje
kvalitu života obyvatel našeho obvodu.
Prosazuji omezování vjezdu nákladních
vozidel do obytných zón a ve spoluprá-
ci s DPMO sledování technického sta-
vu zejména kolejových vozidel ve vzta-
hu k jejich hlučnosti, jakož i kvalitu po-
vrchu tramvajových kolejnic.

Ing. Ivo Količ (49 let). Absolvent
střední průmyslové školy elektro-
technické, pracoval jako technik vý-
početního střediska, následně vyso-
ká škola dopravy a spojů – doprav-
ní inženýr OKD – Doprava, v sou-
časnosti jednatel společnosti v obo-
ru poskytování služeb obyvatelstvu.

RNDr. Jana Rutová (ODS)
Od dětství žiji

v Ostravě, po-
sledních 20 let
přímo v jejím
centru. Mám rá-
da svou profesi,
a mám také
rozsáhlé kultur-
ní zájmy a další
spo lečenské
aktivity. V zastupitelstvu jsem již třetí
volební období a mé návrhy pro zlepše-
ní a obohacení života v našem měst-

ském obvodě byly uplatněny nejen mo-
jí zásluhou, ale hlavně díky spolupráci
s občany i některými členy zastupitel-
stva. Chtěla bych ocenit také úředníky
obvodu, kteří se na realizaci mnohých
aktivit nadšeně podílejí. 

Jsem předsedkyní kulturní komise.
Kultura, to není jen záležitost umělec-
kých aktivit, je výrazem životního stylu
a přístupu k prostředí, v němž žijeme.
Vzhled obvodu, domy a ulice, pořádek,
stav veřejné zeleně, akce, které se ko-
nají v kulturních institucích, ale zejména
mimo ně – v plenéru, to vše ovlivňuje
spokojenost zdejších obyvatel. Společ-
ně s ostatními členy komise se snažíme
pozitivně ovlivnit tuto oblast. 

Jsem i oddávající a členkou komise
APOS, která se stará o pěkný průběh
sňatků, vítání občánků našeho měst-
ského obvodu, setkávání s jubilanty –
seniory. Hlavní organizační zajištění
spočívá na pracovnicích matriky. Vět-
šině z nich bych ráda poděkovala za ví-
ce než profesionální přístup. 

Problematika obou komisí se vzá-
jemně prolíná a mě těší, setkám-li se
s občany, kteří o svých názorech infor-
mují. Vím, co některé občany trápí, za
jak důležitou považují otázku bezpeč-
nosti, ale také problém dopravy a po-
řádku. Tyto názory mě inspirují a sna-
žím se je uplatnit při jednání. 

Často lidé kritizují sociální služby.
Chci pomoci řešit situaci tam, kde si ob-
čan nemůže nebo není schopen prosa-
dit svůj opodstatněný nárok. Myslím si,
že rozšíření a usnadnění komunikace
zastupitelů s občany je velice potřebné.
Otevřeně a jasně projevené názory do-
káží předejít různým nedorozuměním.
Jen tak může dojít k užitečné korekci
návrhů radnice v souladu s přáním ob-
čanů. Jen tak se mohou zlepšit nejen
podmínky pro život v Moravské Ostravě
a v Přívoze, ale i vztahy mezi občany
a jejich zastupiteli.

RNDr. Jana Rutová (nar. 1954, vda-
ná, 2 dospělí synové). Po gymnáziu
absolvovala na Střední zdrav. škole
v Ostravě-Vítkovicích obor zdravotní
laborant. V této profesi pracovala na
oddělení mikrobiologie Městské hy-
gienické stanice v Ostravě, při za-
městnání vystudovala Přírodovědec-
kou fakultu University v Brně obor
obecná biologie a rok po promoci
získala titul RNDr. Přes 30 let práce
v laboratoři – odborné specializace
ve vyšetřovacích metodách mikrobi-
ologie a imunologie. Od roku 1992
Krajská hygienická stanice – nyní
vedoucí oddělení imunomodulátorů
a manažer jakosti Odboru imunolo-

gie a alergologie Zdravotního ústa-
vu. Od r. 1995 vyučuje na Střední
zdravotnické škole, souběžně absol-
vovala studium pedagogiky pro uči-
tele odborných předmětů na Ostrav-
ské universitě.

David Tichý, DiS. (ODS)
V zastupitel-

stvu obvodu
jsem první vo-
lební období.
Jsem rozený
Přívozák. Veli-
ce mi záleží na
zvelebení a za-
traktivnění části
obce Přívoz.
Proto jsem rád, že jsem se stal předse-
dou Komise pro obnovu Přívozu. Dále
jsem členem sociální komise. Sociální
komise mi je blízká z profesního hledis-
ka jako zástupci neziskového sektoru. 

Komise pro obnovu Přívozu je nová
komise, která by měla za dobu své pů-
sobnosti pomoci navrátit krásu a lesk
Přívozu. Všichni členové komise si uvě-
domujeme, že to bude náročná, ale za-
jímavá práce. Oblast působení této ko-
mise jako poradního orgánu rady MOb
je v těchto oblastech: privatizace byto-
vého fondu; aktivní účast na utváření
bezpečného prostředí; spolupráce při
řešení problémů v sociální a školské ob-
lasti základních škol; navazování kon-
taktů se skupinami a organizacemi pů-
sobícími v Přívoze a řešení jejich pod-
nětů a námětů; koordinační činnost
s ostatními komisemi rady městského
obvodu. 

Bohužel v minulých letech investice,
pokud vůbec tekly do Přívozu, byly čer-
pány z větší části v oblasti památkové
zóny. V tzv. zadním Přívoze se příliš ne-
udělalo. Snahou komise bude, aby i tato
část Přívozu doznala změny, a to nejen
kosmetických. Budeme velice rádi za ja-
kékoliv podněty od občanů týkající se
Přívozu. Každá myšlenka, podnět obča-
na bude pečlivě zvážen a poté případně
zapracován do koncepce obnovy Přívo-
zu. Své názory a připomínky může také
zasílat na e-mail: tichy@volny.cz.

David Tichý, DiS. (30 let, ženatý,
1 dítě). Pracuje v Krizovém centru
Ostrava na pozici krizový pracov-
ník, před tím v letech 2001–2005
v Charitě Ostrava. Absolvent Vyšší
odborné školy sociální a student
posledního ročníku oboru Manage-
ment pro veřejný sektor na Ostrav-
ské univerzitě.
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Jaké plány mají zastupitelé obvodu MOaP
Od březnového čísla zpravodaje Centrum se představují zastupitelé
našeho městského obvodu. Jejich příspěvky uveřejňujeme podle
abecedy bez redakčních úprav.

www.moap.cz
Aktuální informace včetně foto-

grafií z Moravské Ostravy a Přívozu
najdete na adrese www.moap.cz.
Na stejné adrese najdete i zpravo-
daj CENTRUM a jeho kulturní přílo-
hu KAM V CENTRU.

Oficiální webová stránka Úřadu
městského obvodu Moravská Os-
trava a Přívoz www.moap.cz při-
náší veškeré i formace o tom, jak
vyřídit, zaplatit nebo potřebujete-li
nějaký formulář. Přehledné kontakt-
ní informace nabízí v podobě tele-
fonního seznamu řazeného abe-
cedně i podle odborů a oddělení. 

Dostáváte Centrum?
Zpravodaj CENTRUM s přílo-

hou KAM V CENTRU máte, váže-
ní spoluobčané, dostávat podle
smlouvy s doručovatelem, kterým
je ČESKÁ POŠTA, do svých poš-
tovních schránek, a to nejpozději
v prvním dnu každého měsíce.

Protože máme zprávy o tom, že
ne všechny výtisky CENTRA se
dostanou do vašich poštovních
schránek, informujte nás o tom.
Tel.: 599 442 165 – kancelář sta-
rosty. Písemně: MOAP, Prokešo-
vo náměstí 8, 729 29 Moravská
Ostrava

Bydlíte na Moravě
nebo ve Slezsku?Nejnebezpečnější invazní rostli-

nou současnosti je u nás rostlina
křídlatka. Rostlinné monstrum,
které vytlačuje ze svého biotopu
všechny domácí druhy. Jde o kří-
žence, který vznikl zkřížením dvou
druhů – křídlatky japonské a kříd-
latky sachalinské. 

Tyto dva přirozené druhy byly oblí-
benými a neškodnými okrasnými za-
hradními rostlinami. Podle nepotvrze-
ných pověstí mohou za všechno čeští
včelaři, kteří křídlatku, která bohatě
kvete ještě uprostřed podzimu, vybra-
li pro včelky jako poslední pastvu.
Jenže došlo ke zkřížení a výsledkem
je druh, kterému ekologové přezdívají
Adéla. Jde o nový druh Reynutria Bo-
hemica, tedy Křídlatka česká. Tento
i čtyřmetrový gigant dokáže vyrůst za
jediný den až o deset centimetrů.
Rozšiřuje se oddenky a lodyhami,
stačí dvoucentimetrový odštěpek a je
tu nová rostlina. K největšímu roz-
množení došlo za povodní v roce
1997, a protože Ostrava byla velkou
vodou nejvíce postižená, je právě
v našem městě a jeho okolí nejvíce

křídlatek v republice. Měla by se pro-
to jmenovat spíš ostravská. Jakékoliv
kosení a mechanické odstraňování je
jen další reprodukce. Zbavit se jí lze
jen nejméně dvojnásobným chemic-

kým postřikem, který ovšem není lev-
ný. Nicméně je tato rostlina natolik
nebezpečná i pro další země, že na
její ničení lze získat prostředky z eko-
logických fondů fondů EU. (na)

Křídlatka česká nebo ostravská?

Na místě, které bylo před měsícem pokoseno, tyčí se dnes trsy Křídlatky čes-
ké. Za měsíc dosáhnou trojnásobné výše. 

V denících vydávaných v Praze,
ale také v rozhlase a televizi, naráží-
me na do nebe volající neznalost čle-
nění našeho státu. Skrze tato média
se občas s překvapením dovídáme,
že Ostrava je město slezské, zatímco
Opava a Třinec jsou na Moravě.
V podvědomí obyvatel republiky pře-
vládá názor, že náš stát se dělí toliko
na Čechy a Moravu. 

Podle platné Ústavy se ale republi-
ka dělí na tři části: Čechy, Moravu
a Slezsko. Komplikované je to zvláště
uvnitř Ostravy, mnoho jejích obyvatel
vlastně neví, zda bydlí na Moravě,
anebo ve Slezsku. Členění je ovšem
jednoduché: hranice mezi Moravou
a Slezskem je tvořena dvěma řekami
– Ostravicí a Odrou, až po jejich sou-
tok. Znamená to tedy, že ryzími oby-
vateli Moravy jsou především občané
městského obvodu Moravská Ostra-
va a Přívoz. Na Moravě jsou pak ješ-
tě Mariánské Hory, Nová Ves, Vítkovi-
ce (větší část), Jižní město a Stará
Bělá. Všechny ostatní části takzvané
velké Ostravy jsou ve Slezsku. (an)

Na začátku března 2007 se rozjel
ojedinělý projekt v rámci ČR. Cílem
byla nejen prevence kriminality, ale
i přiblížení práce policie občanům
a zintenzivnění spolupráce v otáz-
kách bezpečnosti v „jejich“ městě. 

Obvodní oddělení Ostrava-centrum
na ulici Masné 3 navštívilo do
10. května celkem 24 občanů, kteří se
přišli nejen podívat na policejní práci,
ale i poradit se, co by měli udělat pro-
to, aby se nestali např. obětí trestné
činnosti, nebo jak si zřídit parkovací
místo na pozemní komunikaci. Pozi-
tivním poznatkem je, že díky mediali-
zaci navštívilo obvodní oddělení i pět
občanů, kteří mají trvalé bydliště v ji-
ných částech Ostravy. Ti si počin
zdejší radnice a policie velmi pochva-
lovali a jen litovali, že tato možnost
není v místě jejich bydliště. 

Po prvních dvou měsících je potě-
šujícím faktem, že se projekt spoluprá-
ce občana s policií rozjíždí pozitivním
směrem a přináší oboustranně přínos-
né informace. Jsem rád, že tato spo-
lupráce mezi radnicí, občanem a poli-
cií nabrala žádoucí směr a že se posi-
luje vědomí, že ochrana bezpečnosti,
majetku a zdraví není jen věcí policie,
ale že je věcí veřejnou a společnou. 

Společný projekt moravskoostrav-
ské radnice a policie pokračuje. Při-
pomínám, že Den otevřených dveří
probíhá od pondělí do pátku v době
od 14 do 16 hodin u vedoucího ob-
vodního oddělení Policie České re-
publiky Ostrava-centrum na ul. Mas-
ná č. 3. V době, kdy nejsem příto-
men, dají erudovanou odpověď zá-
stupci obvodního oddělení. Pokud si
občan chce domluvit osobní schůz-
ku, pak na telefonních číslech: 
974 727 400 nebo 974 727 401.

npor. Mgr. René Korytář
vedoucí obvodního oddělení

Otevřené dveře
u Policie ČR

Nepochopitelné vandalství

Dne 2. 4. 2007 bylo z doručovací
pochůzky číslo 16 hlášeno, že na
odevzdacím místě 30. dubna 2a byly
všechny zpravodaje Centrum ze
schránek vytahané, poškozené a po-
mačkané zasunuté do dvou schránek
na této adrese, a to u fa SB Group,
s.r.o. a JUDr. Kapias. Protože zpra-
vodaje nešly z těchto schránek vy-
táhnout, nemohla doručovatelka uči-
nit nápravu. (po)
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Stodolní ulice. Fenomén,
nebo začínající katastrofa?

Slovník cizích slov uvádí, že fe-
nomén je vynikající, neobyčejný
zjev nebo úkaz. Pravdou je, že úka-
zem a zjevem Stodolní ulice sku-
tečně je. 

Před několika lety se špinavá
a zaplivaná ulice začala měnit
v centrum zábavy a životem kypící
část města, kterou vyhledávali lidé
téměř bez rozdílu věku. Stodolní uli-
ce se dostala na přední strany celo-
státních i regionálních médií a míst-
ní politikové, aby se svezli na me-
diální vlně, začali tento takzvaný
klenot hýčkat a rozmazlovat. 

A rozmazlovali a rozmazlovali
a média je v jejich bohulibém koná-
ní hojně podporovala. Když nedáv-
no například veřejnoprávní Česká
televize ve svém ranním pořadu
propagovala Stodolní s takovou ve-
rvou, jako kdyby se bez této ulice
přestala otáčet Zeměkoule, mohl
zcela neinformovaný divák nabýt
dojmu, že ostravské studio vlastní
některý z majitelů zábavních klubů. 

V čem je tedy problém? Problém
je v tom, že mnozí lidé, kteří mají
běh města na starost, si nasadili rů-
žové brýle. Vždyť Stodolní perfekt-
ně funguje, přeci to tvrdí v novinách
i v televizi. Právě v tomto okamžiku
obrovský problém přišel na svět. 

V oblasti Stodolní ulice se totiž
objevil nový fenomén. Vznikl zde
stát ve státě, kde mnohdy neplatí
žádné vyhlášky a zákony. Výčet
trestných činů a přestupků je tako-
vý, že ani Bronx by se za něj stydět
nemusel. Někteří se tyto jevy snaží

skrýt pod pojmy osobní svoboda
a svoboda podnikání. Je to však na-
prostá karikatura významu těchto
slov. 

Distribuce a konzumace drog, po-
píjení mladistvých, nadměrný hluk,
znečišťování přilehlých ulic a mnoh-
dy naprostá ignorance vyhlášek
a nařízení přímo majiteli podniků
jsou na denním pořádku. Je až
s podivem, co všechno může projít
a dlouhodobě fungovat. 

Ono by to samozřejmě nefungo-
valo, kdyby odpovědní konali. Jedná
se hlavně o volené zastupitele, kteří
musí zcela jasně zaúkolovat měst-
skou policii a nebudou slyšet na vý-
mluvy typu, že jich je málo a město
je přeci tak velké. Svůj díl viny za tu-
to situaci má také státní policie – kdo
jiný než ona má ty největší pravo-
moci. Bez viny nejsou ani úředníci
na různých postech státní zprávy. 

Problém se v budoucnu mimo ji-
né znásobí po vybudování vlakové
zastávky a zřízení přímého spojení
s Polskem. Problém výtržníků
o různém stupni nebezpečnosti je
totiž u našich severních sousedů
daleko palčivější než u nás. Může
padnout, a zcela jistě padne kosa
na kámen. To však již bude pozdě.
Je potřeba tento problém se vší
rozhodností řešit nyní, kdy ještě ne-
dozrál do nejhorší podoby. 

Fenoménem, když už o něm ho-
voříme, jsou také laviny, tornáda,
zemětřesení a tsunami. S těmi se
nic dělat nedá. Se Stodolní ulicí
však ano. Je to totiž v zájmu nás
všech.

Petr Sedláček, 
člen bezpečnostně ekologické

komise obvodu
p.s.air@seznam.cz

To nás pálí…

Nejstarší nalezená skládka je
u města Solutré ve Francii. Je
zhruba 40 tisíc let stará. Našla se
zde asi dva a půl metru silná vrst-
va zvířecích kostí, pocházející od
přibližně sta tisíc zvířat, což před-
stavuje roční spotřebu masa prů-
měrného okresního města.

V těch dobách odpad nepředstavo-
val žádný problém, protože lidé ne-
produkovali nic trvalejšího, než příro-
da sama dokázala zpracovat.

Problém nastal až o tisíce let po-
zději. Podstatné je to jakým způso-
bem někteří naši spoluobčané zachá-
zejí s tím, co vyprodukují. O nějakých
sběrných dvorech, kontejnerech nebo
dokonce o třídění odpadu vůbec ne-
přemýšlejí. Hlavní je, aby byl odpad
po směru větru a aby ho oni, přece ti
slušní občané, pokud možno neviděli. 

Populární je také tvrzení, že nepo-
řádek dělají pouze občané nepřizpů-
sobiví a jinak civilizačně zaostalí. Tito

lidé samozřejmě nepořádek dělají.
Vzhledem k tomu, že jsou velmi eko-
nomicky slabí, však téměř nic nepro-
dukují. Ve velké části využívají odpa-
dy, které vyprodukovali jiní a nenalo-
žili s nimi tak, jak náleží. Samozřejmě
poté, co z těchto zbytků vytěží, co po-
třebují, je odhodí a je jim vcelku jed-
no, kam. Jejich vztah k naší společ-
nosti se totiž smrskl na využívání, ne-
bo spíše zneužívání sociální sítě
a všeho, co jim může zajistit poměrně
jednoduché přežití.

Vyhazujeme nábytek, ledničky,
pračky a televizory k popelnicím
a myslíme si, že je to v pořádku.
Není! Na tento odpad jsou sběrné
dvory a velkoobjemové kontejnery.

Mnozí z nás zřejmě civilizačně ne-
vyvinuli a příliš se neliší od našich
předků z doby kamenné, kde měřít-
kem pro zakládání skládky odpadů
byl převládající směr větru.

(PS)

Co lze a nelze ukládat do 
velkoobjemových kontejnerů 

Nepotřebné věci jako jsou zejmé-
na: televizory, ledničky, pračky, ždí-
mačky, mrazničky, vysavače, rádia,
koberce, stoly, židle, skříně, igelitové
pytle, matrace, vany, dřezy, kerami-
ka, starý papír, lustry, pneumatiky aj.
Nelze ukládat: popel, stavební suť,
domovní odpad, nebezpečný odpad,
jako jsou např. barvy, chemikálie, au-
tobaterie apod. Informace dostanete
na tel.č.: 599 443 000, 599 444 239.

Na uvedeném tel. čísle je možno
dohodnout s pracovníkem OZO Ostra-
va termín odvozu. Cena za přepravu
se odvíjí od množství vyhazovaného
odpadu, to je cca od 20 Kč do 200 Kč. 

Umístění velkoobjemových 
kontejnerů v červnu:

4.–5. 28. října 151, Foerstrova 23,
Nedbalova 8, Nedbalova 18, Zelená
39, Zelená 51, Zelená 61, Chocho-
louškova 14, Havířská 15, Hornická
55, Hornických učňů 3, Hornických
učňů 13

5.–6. Výstavní 21, Výstavní 37,
Výstavní 45, Hornická 63, Havířská 8,
Gajdošova 6, Gajdošova 11, Gajdo-
šova 12, Gajdošova 31, Gajdošova
39, Sportovní 6, Uhelná 

6.–7. Náměstí Jiřího Myrona, Na
Široké 8, Na Široké 16, Petra Křičky
1, Petra Křičky 8, Petra Křičky 15,
Petra Křičky 21–23, Na Jízdárně
19–21, Zelená 26, Zelená 35, Vítko-
vická 14, Válcovní 44 

7.–8. Janovského 4, Janovského
45, Senovážná 1–9, Na Fifejdách
1–3, Na Fifejdách 5, Kounicova
18–22, Sládkova 27A, Sládkova 32,
Sládkova 36, Sládkova 38, Varenská
10, Varenská 26

Odpady: doba kamenná?
▲ 11. května zahájil pan Tomáš
Kuřec, místostarosta městského
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
za přítomnosti dalších hostů z řad
zástupců institucí a sponzorů
13. ročník Mistrovství ČR ve stol-
ním tenise vozíčkářů. 

Ti pak i za jejich dohledu začaly bo-
jovat o tituly v šesti kategoriích. Obdiv
sklidili všichni hráči a letos jsme se
dočkali i několika překvapení. O nej-
větší se postaral František Glazar
z SKV Praha, který porazil favorita
René Tauše z SKST Liberec a stal se
mistrem republiky v kategorii jednot-
livci muži para. Zástupci SKV Ostrava
obsadili, Bohuslav Ribka 7. místo
a Vratislav Hudeček 9. místo. 

V ženách zvítězila Martina Fedoro-
vá z domácího SKV Ostrava.

Zakončení se opět neslo ve slav-
nostní atmosféře, opět se zúčastnil
pan Kuřec, tentokrát i s chotí, prone-
sl pár slov a přípitkem poděkoval
všem zúčastněným za výkony při hře
i organizaci mistrovství. Oceněným
předal ceny a příslib, že se rád zú-
častní dalších ročníků.

Odborné posudky doporučují
revitalizaci Komenského sadů
Pokračování ze str. 1

Z posudku ing. Lubomíra Rych-
tara vyjímáme: 

„…alej je tvořena porostem ne-
úměrně vysokých, současně velmi
slabě zavětvených jedinců, což je dá-
no velmi malou plochou pro každého
z nich a vytváří jak nemožnost rozvo-
je korun, tak také omezuje vitalitu
růstu v důsledku kořenového tlaku
a zabraňuje vytvořit z těchto stromů
stromy plně funkční a bohatě olistěné
s korunou zavětvenou až k zemi. Do-
sadby za stávajícího stavu nejsou,
ani po úpravě možné. 

Stabilita stromů je dále narušena
u větvených kmenů tlakovými vidlice-
mi, které byly zjištěny v 65 případech.
U jednotlivých významných solitér-
ních nebo památných stromů lze ten-
to problém řešit bezpečnostním vázá-
ním, ale v této aleji při tak velkém po-
čtu by tento zásah byl neekonomický. 

Celá alej, vzhledem k velkému
množství tlakových vidlic, a tím pá-
dem možnosti rozlomení stromů,
představuje do budoucna bezpeč-
nostní riziko.“

Agentura ochrany krajiny a pří-
rody souhlasí s kácením lip:

„Ze sadovnického hlediska stromy
s rozvětvenými kmeny a vytáhlými
korunami nemají perspektivu, jsou
nestabilní a rozlomením kmenů mo-
hou ohrozit bezpečnost lidí… Naším
úkolem bylo posoudit lipovou alej
komplexně, proto jsme zhodnotili
zdravotní a estetický stav stromů, je-
jich budoucí perspektivu a začlenění
aleje do celku Komenského sadů.
Použili jsme při tom vizuální metodi-
ku, kdy jsme alej posuzovali okem
odborníka v době vegetačního kli-
du… Zdravotní stav stromů je prů-
měrný, zatím nelze mluvit o havarijní
situaci, ale 65 stromů má rozvětvené
kmeny, u kterých dochází k tlakové-
mu pnutí. Kmeny se mohou kdykoliv
rozlomit a spadnout. Pětimetrová
vzdálenost lip je navíc naprosto ne-
dostačující. Není to ani klasická alej,
ale jen porost… Na částečné vykáce-

ní je už nyní pozdě, alej nesnese do-
sadbu nových stromů… Aleji nepo-
může ani ořezání korun, protože tla-
kové vidlice kmenů zůstanou. Navíc
se lípy nikdy neořezaly, takže takový
zásah by teď narušil celý strom…“

Česká inspekce životního pro-
středí v Ostravě:

„Posudek agentury je pro nás do-
stačující. Vzhledem k tomu, že kácení
lip nevyloučila, do celého problému
vstoupíme jen jako dohled nad dodr-
žováním zákona,“ řekla inspektorka
Kamila Badurová. Inspekce podle ní
trvá na tom, aby se o osudu lipové a-
leje rozhodlo ve správním řízení. Do
něho se mohou zapojit občanská
sdružení, která se stanou rovnocenný-
mi partnery městu. „Lidé mohou vy-
jadřovat námitky, nahlížet do spisů ne-
bo se proti rozhodnutí magistrátu od-
volat. V takovém případě by o kácení
rozhodl kraj,“ vysvětlila inspektorka.

Z posudku prof. ing. Jaroslava
Machovce, CSc. vyjímáme: 

„…Perspektiva uchování stávající
aleje pomocí jakýchkoliv pěstebních
(především tvarovacích) zásahů, by
u stromů ve stáří cca 90 let v žádném
případě neměla žádoucí efekt a pře-
devším další perspektivy, přičemž
i kvalifikovaně provedené řezy a ne-
zbytně následné zapěstování a ošet-
ření sekundárních korun by si vyžá-
dalo náklady, které jsou srovnatelné
s náklady nově založené aleje ve
správných sponech a možností vy-
tvoření existenčních optimálních pěs-
titelsko technologických podmínek
pro nově vysazené jedince. 

V současné době jsou k dispozici
i v českých školkách lípy o velikosti
20–25 cm obvodu kmene v ceně 4–5
tisíc Kč, resp. je možno z ciziny do-
vést i větší exempláře (samozřejmě
s vyššími náklady). Tyto stromy větši-
nou v kvalitních kultivarech zaručují-
cích rovnoměrný vývoj korun, jsou
schopny v průběhu následných čty-
řech až pěti let dosáhnout výšky ko-
lem deseti metrů a při kvalitní péči se
vyvinout ve stromy s perspektivou
dlouhého věku (i více než 100 let). 

Při snaze zachovat stávající exem-
pláře (nebo některé z nich) a upravo-
vat je do podoby kvalitní aleje by per-
spektiva trvání byla kratší a kvalita by
v žádném případě nedosáhla kvality
nových výsadeb. 

Snahy o zachování resp. jakékoliv
úpravy současných exemplářů jsou
plně pochopitelné z hlediska pohledů
návštěvníků laické veřejnosti, ale
i z hlediska ekologů, botaniků a dal-
ších přátel stromů a zeleně vůbec,
avšak v situacích, kdy park má před-
poklad trvalé kvalitní péče jsou v ta-
kových případech, jako je předmětná
alej neuskutečnitelné, resp. výsledky
sebelépe míněných snah nevedou
k žádoucímu cíli.“

Prof. ak. soch. Kurt Gebauer,
navštívil Komenského sady v prv-
ním květnovém týdnu. Místosta-
rostovi ing. Jiřímu Havlíčkovi na-
psal mj.:

„ … B y l
jsem navští-
vit Komen-
ského sady
v Ostravě,
abych se
potěšil jejich
rozpracova-
ností, proto-
že rád sle-
duji a kon-
zultuji par-
kovou tvor-
bu Luboše
Rych ta ra .
(Znám studii z roku 1992 a následné
prováděcí projekty.) Musím konstato-
vat, že realizace je už z větší části do-
končená, chybí hlavně naplnění relié-
fu krajiny vodou a chodníky.

…Dozvěděl jsem se však k mému
údivu, že se uvažuje o soutěži, výbě-
rovém řízení či o čem na jiného auto-
ra a jinou koncepci.

Vážený pane místostarosto, dobře
rozpracované dílo dát do nových ru-
kou není dobré.

Důvěryhodnější a úctyhodnější je
pokračovat v tom, co někdo dobře
začal. Pochybnosti oponentury, to je
zdravá věc. Sejít z dobré cesty by by-
la nerozvážnost.

Těším se, že budeme moci sledovat
dokončení Rychtarovy koncepce s ce-
lou naší školou a rádi pomůžeme kon-
zultacemi, pokud by se Vám hodily.

Vážený pane místostarosto, přeji
ostravským obyvatelům moudré roz-
hodnutí. Zaslouží si to.“

Ing. Jiří Havlíček,
místostarosta pro
investice.
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